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Bobowa, 25.11.2021 

Nr sprawy: ZP.271-2-2021 
 
 
Otrzymują Wykonawcy 
w postępowaniu 

 
 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pod nazwą: 

Okotarowanie sceny w Sali widowiskowej Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa. 
 
 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
I PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT 

 
I. Podstawa prawna: 

Na podstawie art. 286 ust. 1, 4 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, zamawiający: 
Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa, zwany dalej „Zamawiającym” dokonuje zmian 
treści specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej  „SWZ” i wydłuża termin składania ofert 
w postępowaniu. Z uwagi na powyższe: 
 
1) W Rozdziale XIV SWZ -  Sposób komunikacji oraz wyjaśnienia treści SWZ, w pkt. 1 - Informacje 

ogólne, w miejsce treści: 
 
„W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym  
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: 
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: 
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: ck@bobowa.pl” 
 
Dodaje się treść o następującym brzmieniu: 
 
„W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym  
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: 
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: 
https://epuap.gov.pl/wps/portal - Urząd Miejski w Bobowej, 38-350 Bobowa, adres 
skrzynki: /0253viigub/SkrytkaESP oraz poczty elektronicznej: ck@bobowa.pl” 
 

2) W Rozdziale XV - Opis sposobu przygotowania ofert oraz wymagania formalne dotyczące 
składanych oświadczeń i dokumentów, w pkt. 6 Sposób złożenia oferty, w miejsce treści: 
 
“Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 
oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 
Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na 
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miniPortalu w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca 
zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja 
związana z postępowaniem” 
 
Dodaje się treść o następującym brzmieniu: 
 
“Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 
oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 
Ofertę należy złożyć na następujący adres skrzynki ePUAP:  
/0253viigub/SkrytkaESP 
URZĄD MIEJSKI  W BOBOWEJ (38-350 BOBOWA, WOJ. MAŁOPOLSKIE).  
Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców 
na miniPortalu w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca 
zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie 
korespondencja związana z postępowaniem” 

 
3) W Rozdziale XVIII specyfikacji - Termin związania ofertą, w  pkt 1, w miejsce treści: 

„Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 28 dni od dnia upływu terminu składania 
ofert, tj. do dnia 23.12.2021r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest 
dzień, w którym upływa termin składania ofert” 
 
Wpisuje się treść: 
„Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 24 dni od dnia upływu terminu składania 
ofert, tj. do dnia 23.12.2021r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest 
dzień, w którym upływa termin składania ofert” 

 
4) W Rozdziale XIX specyfikacji – Sposób i termin składania i otwarcia ofert – w miejsce pkt. 1: 

Oferty należy złożyć do dnia 26 listopada 2021r. do godziny 09:00. 
 
Wpisuje się treść: 
Oferty należy złożyć do dnia 30 listopada 2021r. do godziny 09:00. 
 

5) W Rozdziale XIX specyfikacji – Sposób i termin składania i otwarcia ofert – w miejsce pkt. 3: 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 listopada 2021r. o godzinie 11:00.  
 
Wpisuje się treść: 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 listopada 2021r. o godzinie 11:00. 

 
6) W Sekcji III Ogłoszenia o zamówieniu – Udostępnianie dokumentów zamówienia  

i komunikacja, w pkt. 3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji 
elektronicznej, w miejsce zapisu ppkt 1):  
„W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym  
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: 
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: 
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: ck@bobowa.pl” 
 
Dodaje się zapis o brzmieniu: 
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„W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a 
Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: 
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: 
https://epuap.gov.pl/wps/portal - Urząd Miejski w Bobowej, 38-350 Bobowa, adres 
skrzynki: /0253viigub/SkrytkaESP oraz poczty elektronicznej: ck@bobowa.pl” 

 
7) W Sekcji VIII Ogłoszenia o zamówieniu – Procedura, w pkt 8.2 Miejsce składania ofert, po 

słowach: „Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, 
zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na 
miniPortalu” 
 
dodaje się: 
 
 Adres skrzynki: /0253viigub/SkrytkaESP - Urząd Miejski w Bobowej, 38-350 Bobowa 
 

II. Jako, że wprowadzone zmiany mają charakter wyłącznie techniczny i dotyczą aspektu związanego 
z wprowadzeniem konkretnego adresu skrzynki ePUAP, za pośrednictwem której należy złożyć 
ofertę, niemniej jednak z uwagi na upływający w dniu jutrzejszym termin składania ofert mogą 
wymagać od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się z ich treścią i przekazanie 
Zamawiającemu ofert, Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 30.11.2021 r.  

 
 
III. Pouczenie 

Pouczenie o środkach ochrony prawnej, przysługujących wykonawcy w toku postępowania  
o udzielenie zamówienia zawarte zostało w Rozdziale XXIV SWZ. 
 
 

Dyrektor CKiP 
Gminy Bobowa 
(-) Józef Kantor 

               
             (podpis kierownika zamawiającego 

                  lub osoby upoważnionej) 
 


